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Sinais de alerta para adolescentes

Caso conviva com adolescentes, é importante saber reconhecer os 
sinais de abuso ou violência sexual. Se você consegue identificar o 

abuso ou a violência sexual, você pode fazer algo para ajudar.

Alguns dos sinais de abuso ou violência sexual podem ser confundidos com os conflitos naturais 
que os adolescentes enfrentam conforme aprendem a se relacionar com o próprio corpo, com as 
pessoas e com o ambiente. Caso sinta que há algo errado, confie em seus instintos. É sempre 
melhor perguntar e descobrir que se enganou do que deixar alguém sofrer em silêncio as 
consequências de uma violência sexual. É importante que o adolescente saiba que pode procurar 
você, pois sempre acreditará no que ele (ou ela) diz. E deixe claro que, se algo aconteceu, a
culpa não é deles. 

Sinais de possível abuso sexual em adolescentes

• Perda ou ganho de peso fora do comum
• Comportamento alimentar prejudicial, como falta ou excesso de apetite
• Sinais de violência física, como hematomas
• Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) ou outras infecções genitais
• Sinais de depressão, como tristeza permanente, falta de energia, alteração no 

apetite e no sono, perda de interesse pelas atividades regulares, desânimo
• Ansiedade ou preocupação
• Piora nas notas na escola
• Mudança nos cuidados pessoais, como deixar de se importar com a higiene, 

aparência ou estilo
• Automutilação
• Pensamentos ou comportamento suicida
• Consumo de drogas ou bebidas alcoólicas

Se você observar os seguintes sinais em um adolescente, vale a pena tentar conversar.



Procure descobrir se o parceiro fez ou disse algo como:

• Tentar convencer a fazer sexo sem que ela (ou ele) esteja pronta para isso
• Agredir sexualmente ou forçar atividades sexuais indesejadas
• Se recusar a usar um método contraceptivo ou a se proteger contra ISTs durante 

o ato sexual
• Bater ou machucar fisicamente
• Não querer que ela ou ele fique em casa com a família ou conviva com amigos
• Fazer ameaças ou controlar as ações da outra pessoa
• Usar drogas ou bebidas alcoólicas para criar situações que prejudiquem o 

discernimento ou comprometam a capacidade de dizer "sim" ou "não"

Usar a tecnologia para prejudicar outras pessoas

Os jovens podem ser vítimas de assédio sexual ou de outros comportamentos indesejados por 
meio da tecnologia e das interações virtuais. Algumas pessoas utilizam a tecnologia (fotos, vídeos, 
aplicativos e redes sociais) para envolver adolescentes em interações sexuais abusivas, 
indesejadas ou não consensuais. Isso pode fazer com que se sintam manipulados, inseguros e 
expostos, como no caso da divulgação indevida de mensagens, fotos ou "sexting" (mensagens de 
texto de conteúdo sexual) que deveriam ser confidenciais. As leis que regulam essas situações 
variam de acordo com o local e a plataforma utilizada e evoluem rapidamente.

Tomar uma atitude não é fácil, mas é importante
Pode ser um desafio manter uma boa comunicação com adolescentes, mas é um elemento 
importante para zelar por sua segurança. A adolescência proporciona mais independência, 
muitas amizades e uma série de atividades. Durante essa fase, é importante manter o canal de 
comunicação aberto e demonstrar que você é confiável.

Sinais de alerta de que ele ou ela pode estar em um relacionamento abusivo

Para adolescentes, ainda no começo da vida amorosa, talvez seja difícil reconhecer que um 
relacionamento abusivo possa trazer violência sexual. Quem observa a relação de fora consegue 
perceber sinais de um possível relacionamento abusivo ou riscos de violência sexual.

SINAIS DE ALERTA PARA ADOLESCENTES Conteúdo originalmente publicado em www.rainn.org


